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Vilnius
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2015 m.
liepos 24 d. Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo
paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (toliau – Reglamentas), 9 straipsnio 5 dalimi, kartu su kitomis
reguliavimo institucijomis privalo patvirtinti elektros energijos perdavimo sistemos operatorių (toliau –
PSO) parengtas nuostatas ir sąlygas arba metodikas, pagal kurias atliekami skaičiavimai arba diegiamas
bendras kitos paros ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimo mechanizmas. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Komisija yra Europos Sąjungos teisės aktuose,
reglamentuojančiuose visuomeninius santykius energetikos sektoriuje, numatyta nacionalinė
reguliavimo institucija, todėl kartu su kitomis reguliavimo institucijomis yra atsakinga už Reglamento 9
straipsnio 6, 7 ir 8 dalyse nurodytų nuostatų ir sąlygų arba metodikų patvirtinimą. Vadovaujantis
Reglamento 9 straipsnio 7 dalimi, visos atitinkamo regiono reguliavimo institucijos tvirtina bendrą
pralaidumo skaičiavimo metodiką pagal Reglamento 35 straipsnio 1 dalį.
Vadovaudamasi Reglamento 35 straipsnio 1 dalimi, AB „Litgrid“ (toliau – Bendrovė) kartu su
kitais Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono (toliau – Baltijos regionas) PSO) parengė ir 2018 m. kovo
16 d. raštu Nr. SD-357 pateikė pasiūlymą dėl Koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės
prekybos metodikos (angl. Methodology for coordinated redispatching and countertrading, toliau –
Pasiūlymas).
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Atsižvelgiant į tai, kad konsultacijos dėl Pasiūlymo rengiamos vadovaujantis Reglamento
12 straipsnio nustatyta tvarka, Baltijos regiono PSO buvo pateikę Pasiūlymą viešajai konsultacijai1, kuri
vyko nuo 2018 m. sausio 20 d. iki 2018 m. vasario 22 d. ir pastabų vertinimą pateikė Baltijos regiono
nacionalinėms reguliavimo institucijoms kartu su Pasiūlymu. Pastebėjimus viešosios konsultacijos metu
pateikė ir Baltijos regiono nacionalinės reguliavimo institucijos (2018-02-23 reg. Nr. R2-(E)-509).
Baltijos regiono energetikos reguliavimo institucijų sukurta darbo grupė 2018 m. rugsėjo 10 d.
parengė ir pateikė Baltijos regiono PSO poziciją dėl Pasiūlymo pakeitimo. 2018 m. lapkričio 16 d. raštu
Nr. SD-4424 Bendrovė pateikė pakoreguotą Baltijos regiono PSO Pasiūlymą. Baltijos regiono
energetikos reguliavimo institucijų sukurta darbo grupė dėl Pasiūlymo vertinimo 2019 m. sausio 14 d.
pasiekė susitarimą (pridedama), jog pastabų Pasiūlymui neturi ir, vadovaudamasi Reglamento 9
straipsnio 7 dalies c punktu bei minėto straipsnio 12 dalimi, kiekviena nacionalinė reguliavimo institucija
patvirtins Pasiūlymą nacionaliniu lygiu. Šiuo pagrindu Pasiūlymo vertimą į lietuvių kalbą Bendrovė
pateikė 2019 m. sausio 25 d. raštu Nr. SD-862.
Pasiūlymas apima tarpvalstybinės svarbos veiksmus ir suteikia galimybę visiems kiekvieno
pralaidumo skaičiavimo regiono PSO veiksmingai likviduoti fizinę perkrovą, nepaisant to, ar fizinės
perkrovos priežastys iš esmės yra už jų kontrolės srities ribų, ar ne. Pasiūlyme atsižvelgiama į tai, kad
jos taikymas gali turėti reikšmingos įtakos srautams, kurie nėra PSO kontrolės srityje. Pasiūlyme
nurodyta tarpvalstybinė koordinuotojo apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos veiklos svarba
suprantama kaip poreikis užtikrinti, kad minėtais veiksmais perkrovos nebūtų perkeliamos kitai valstybei
ar už jos ribų. Tai užtikrina PSO taikomas koordinuotasis apkrovų perskirstymas ir kompensacinė
prekyba.
Pasiūlymas papildo Bendrąją koordinuotojo pralaidumo paskirstymo metodiką Baltijos
pralaidumo skaičiavimo regionui (patvirtinta Komisijos 2018 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. O3E-378)
skatinant veiksmingą konkurenciją (likviduojant perkrovas) elektros energijos gamybos, prekybos ir
tiekimo srityje, užtikrinant optimalų perdavimo infrastruktūros naudojimą, nes PSO efektyviai naudoja
ir koordinuoja apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos išteklius, prisidedant prie našaus
ilgalaikio elektros energijos perdavimo sistemos ir Sąjungos elektros energijos sektoriaus eksploatavimo
ir plėtros.
Atkreiptinas dėmesys, jog Komisijos Dujų ir elektros departamento Rinkos plėtros ir stebėsenos
skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo
14 straipsnio 1 dalimi bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo
rekomendacijų patvirtinimo“, 5 punktu, tikrindamas Pasiūlymą, atliko redakcinio pobūdžio pakeitimus,
siekdamas, kad teisės aktas atitiktų bendrinės lietuvių kalbos normas.
Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, Skyrius siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo
projektui ir patvirtinti Pasiūlymą.
PRIDEDAMA:
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https://consultations.entsoe.eu/markets/all-baltic-ccr-tsos-common-methodology-for-coordin/
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1. Komisijos nutarimo „Dėl Bendrosios visų Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono
perdavimo sistemos operatorių koordinuoto apkrovų perskirstymo ir kompensacinės prekybos metodikos
patvirtinimo“ projektas, 8 lapai.
2. 2019 m. sausio 14 d. Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono energetikos reguliavimo
institucijų darbo grupės susitarimo kopija, 3 lapai.

Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėja

Į posėdį kviečiami:
AB „Litgrid“ atstovai

Rimgailė Baliūnaitė

